
 
  

 

 
2022-11-15 

Sida 1/17 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté den 15 
november 2022. 
 
 
Närvarande: Birgitta Bernhed (ordf), Madeleine Bäckman, Kerstin Eklund, Viktoria 
Engström, Mikael Nilsson (till och med § 110) och Linnéa Sandberg.  
 
Anmält förhinder: Madeleine Bäck 
 
Adjungerade: Kjell Svensson chef SKK tävlingsavdelning, Susanna Martell (journalistisk 
bevakning), Ewa Ekfeldt (åhörare, sekreterare SKK Jakthundskommitté) 
 
Protokoll: Jenny Damgren 
 
 
§ 98 Mötet öppnas 
Mötet öppnades. Susanna Martell och Ewa Ekfeldt presenterades och hälsades 
välkomna till mötet. 
 
 
§ 99 Val av justerare  
Linnéa Sandberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 100 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 101 Föregående protokoll 
Protokoll från möte 4-2022 gicks igenom.  
För kännedom fanns skrivelse från Jämtland-Härjedalens Kennelklubb angående § 89 
Inkomna skrivelser b) Domarbyte Svenstavik.  
UtstK noterade skrivelsen som därefter lades till handlingarna.  
Föregående protokoll fastställdes. 
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§ 102 Övriga protokoll 
a) Centralstyrelsen, CS 
För kännedom fanns protokoll 5-2022 från den 8 augusti. 
UtstK noterade informationen. 
 
b) Domarkommittén, DK 
För kännedom fanns protokoll 4-2022 från den 1 september. 
UtstK noterade informationen. 
 
c) Avelskommittén, AK 
För kännedom fanns protokoll 4-2022 från den 9 september, med protokollsutdrag 
§ 85 om UtstK och AKs konsekvensanalys gällande tävlingen årets uppfödargrupp. 
UtstK noterade informationen. 
 
d) Nordisk Kennelunion, NKU 
För kännedom fanns protokoll från NKU Show Groups möte den 5 oktober i Danmark, 
samt brev som skickats från NKU till FCI med frågor om de internationella junior- och 
veterancertifikaten. 
UtstK noterade informationen. 
 
e) Disciplinnämnden, DN 
För kännedom fanns beslut 67-2022 rörande två personer som blivit tilldelade varning 
samt två års registreringsförbud. Båda är Certifierade utställningsarrangörer, CUA. 
UtstK noterade informationen. 
 
 
§ 103 Resultatrapport 

Ekonomiska rapporter fram till och med oktober 2022 gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna. 
 
 
§ 104 Information från ordföranden, ledamöter och kansli 

a) Ordföranden 
Birgitta Bernhed informerade från CS möte den 8-9 november. Där hade fastställts att 
representant i FCI Show Committee ska vara ordförande i SKKs utställningskommitté. 
Nästa möte är den 4 februari 2023 i Lima, Peru. UtstK ska stämma av före mötet vilka 
punkter man vill skicka med. En fråga som kom upp direkt var att be FCI undersöka om 
de nya internationella titlarna CIB-J och CIB-V är kvalificerande till Crufts. 
 
Birgitta informerade från de möten som varit med NKU Show Group den 5 oktober och 
NKU AU den 13 oktober. Där hade det diskuterats om nya nordiska titlar för junior- och 
veteranchampionat. UtstK ska remissbehandla frågan i Sverige. Vidare hade man 
diskuterat vikten av att respektive länders vinnarutställningar inte ska krocka, utan alla 
ska hålla sig informerade om de andra ländernas datum för evenemanget. 
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Man hade också diskuterat SKKs förslag till förändring av formulering i reglerna för 
avels- och uppfödargrupper (AK och UtstK konsekvensanalys gällande tävlingen årets 
uppfödargrupp § 102 c). NKU enades om hur formuleringen skulle vara på engelska. 
UtstK beslutade att ändra från ”utmärkt” till ”hög” kvalitet i den svenska regeltexten 
för att harmonisera med den engelska översättningen. 
 
Vidare informerade Birgitta tillsammans med Madeleine Bäckman och Mikael Nilsson 
från ett gemensamt möte med Avelskommittén, Domarkommittén, Kommittén för 
hundars mentalitet, SRD-Kommittén, arbetsgruppen för rashundars sundhet och UtstK 
den 28 oktober. Där hade bland annat samsyn inom olika frågor diskuterats.   
UtstK diskuterade hur utställningsverksamheten uppfattas och vilka delar som UtstK 
tycker är viktiga att fokusera på framöver. 
 
b) Ledamöterna 
Madeleine Bäckman tog upp att den enkät om utställningsverksamheten som gjordes i 
samband med arbetet 2015 om SKKs framtida utställningsverksamhet visade att 
tävlingsmomentet är omtyckt av medlemmarna, och lyfte frågan om en ny enkät ska 
göras för att få aktuell information.  
UtstK diskuterade och kom fram till att enkäten fortfarande är aktuell och om man 
framöver beslutar att göra en ny så behöver den inte vara lika djupgående som den 
tidigare.   
 
c) Tävlings- och utbildningschefen 
Kjell Svensson informerade om att Centralstyrelsen på sitt senaste möte den 8-9 
november beslutat att domare som dömt i Ryssland och Belarus efter krigsutbrottet 
inte får döma på svenska officiella utställningar och andra prov/tävlingar. 
 
d) Sekreteraren 
För kännedom fanns information om utskick som gjorts från centralstyrelsen till 
klubbarna gällande förtydligande kring vad som skett i frågan om registrering av 
border collie. 
 
 
§ 105 Bordlagda ärenden 

a) Bestyrelserapport Gimo 
§ 81 a) Bestyrelserapporter från länsklubbar 
Gimo 28-29 maj, Uppsala Läns Kennelklubb 
Notering om hund som lämnats i en blöt bur. UtstK beslutade bordlägga ärendet för att 
hämta in mer information. 
 
Yttrande från hundägaren fanns. 
UtstK tog del av hundägarens yttrande och påpekar att det är den enskilda 
hundägarens ansvar att hålla sina hundar enligt gällande regler. Med det läggs ärendet 
till handlingarna. 
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b) Bestyrelserapport Gotland Romakloster 
§ 81 a) Bestyrelserapporter från länsklubbar 
Romakloster 27 och 28 augusti, Gotlands Kennelklubb 
Notering om oanmäld djurskyddskontroll av länsstyrelsen, med en anmälan om hund 
som förvarats i bil.  
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta mer information till nästa möte. 
 
Yttrande från hundägaren fanns. 
Rapport från länsstyrelsen fanns. 
UtstK tog del av underlagen och påpekar att det är den enskilda hundägarens ansvar 
att hålla sina hundar enligt gällande regler. Med det läggs ärendet till handlingarna. 
 
 
§ 106 Bestyrelserapporter och resultat från utställningar 

a) För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående 
länsklubbsutställningar. 

 
Askersund 13-14 augusti, Örebro Läns Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
Backamo Ljungskile 27-28 augusti, Västra Kennelklubben 
Notering om vissa mindre problem som uppstod. 
UtstK noterar att klubben har hanterat situationen på ett bra sätt. 
 
Löttorp 3-4 september, Småland-Ölands Kennelklubb 
Skrivelse om dåligt underlag i vissa ringar hade inkommit. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att inhämta mer information. 
 
Falsterbo 10-11 september, Sydskånska Kennelklubben 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
Högbo Sandviken 17-18 september, Gästriklands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
Sundsvall 15-16 oktober, Västernorrlands Kennelklubb 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
b) För kännedom och eventuell åtgärd fanns bestyrelserapport från nedanstående 

specialklubbsutställningar. 
 
Svenska Vinthundklubben Norra 8 oktober Boden 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
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Svenska Vinthundklubben Norra, 15 oktober Timrå 
Inga noteringar som krävde hantering av UtstK fanns. 
 
 
§ 107 Övriga händelser utställningar 

a) Tax som mätts om utan intyg 
Tax Extract´s Ronja Rövare SE56185/2021 ställdes ut den 15 oktober på 
Västernorrlands Kennelklubbs utställning i Sundsvall och blev där slutligt inmätt till 31 
cm, dvärgtax. Ägaren begärde ommätning på Svenska Taxklubbens utställning dagen 
efter i Timrå. Hunden mättes där av två domare till 30 cm, kanin. Vid ommätningen 
fylldes inget intyg i, och det skickades inte heller något till SKK kansli för att registrera 
om hunden.  
Yttrande från en av domarna samt ringsekreterare fanns.  
UtstK beslutade att ommätningen är giltig men påminner klubben, ringsekreterare och 
domare om att blanketten ska användas och skickas till SKK kansli. 
 
b) Opererad hund på utställning  
Information om att en hund som opererats har deltagit på utställningar utan giltig 
dispens hade kommit in till UtstK. 
Yttrande från hundägaren fanns. 
UtstK beslutade att bordlägga ärendet för att hämta in mer information. 
 
c) Protest gällande internationellt veterancert 
Skrivelse från en dansk utställare som protesterat på utställningen i Växjö för att hans 
hund inte fick internationellt veterancert trots att hunden vann veteranklass och fick 
priset Excellent. 
UtstK fastslår att det är de svenska reglerna som gäller på SKKs utställningar, och att 
det inte är möjligt att protestera mot reglerna. UtstK uppmanar klubben att betala 
tillbaka protestavgiften. 
 
d) Förväxlade hundar 
Skrivelse från hundägare vars hundar förväxlats på Svenska Gårds- och 
Vallhundsklubbens utställning i Uppsala den 2 oktober. Troligtvis har problemet 
uppstått på grund av att hundägarna har förväxlat hundarnas nummerlappar i klassen 
för bästa hane. De båda hundarna har särskiljande teckning. 
Hundägaren hade bifogat mejlväxling med klubben där domaren tillfrågats och är 
tydlig med vilken hund som placerades BIR. 
UtstK beslutade att resultaten ska justeras enligt de samstämmiga uppgifterna. 
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§ 108 Utställningsprogram ansökningar/ändringar  

a) Ansökningar specialklubbar 2024 
UtstK gick igenom och godkände ansökningarna från följande klubbar: 
 
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 7 st 
Specialklubben för Bearded Collie 3 st 
Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel 5st 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar 12 st 
Specialklubben för Västgötaspets 2 st 
Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel 7 st 
Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser 3 st 
Svenska Bassetklubben  14 st 
Svenska Beagleklubben  21 st 
Svenska Blodhundsklubben 1 st 
Svenska Brukshundklubben 54 st 
Svenska Bullmastiffklubbe  1 st 
Svenska Dalmatinersällskapet 4 st 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 17 st 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben 1 st 
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 3 st 
Svenska Kooikerhondjeklubben 2 st  
Svenska Kromfohrländerklubben 1 st 
Svenska Lagotto Romagnoloklubben 1 st 
Svenska Lancashire Heeler Klubben 2 st 
Svenska Landseerklubben  1 st 
Svenska Leonbergerklubben 3 st 
Svenska Perro De Agua Espanol Klubben1 st 
Svenska Polarhundklubben 12 st 
Svenska Porcelaineklubben 1 st 
Svenska Schnauzer Pinscherklubben 9 st 
Svenska Sennenhundklubben 4 st 
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 1 st 
Svenska Terrierklubben 25 st UtstK påminner att det är viktigt att det  
    planerade programmet hålls utan ett flertal 

ändringar. 
Svenska Vinthundklubben  30 st 
Svenska Vorstehklubben  15 st 
Svenska Welsh Corgi Klubben 2 st 
 
b) Ansökningar Länsklubbar 2025 
Länsklubbarnas ansökningar i steg 2 gicks igenom.  
UtstK beslutade om fördelning av utställningar att lämna till CS för fastställande på 
deras nästa möte.  
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De redan godkända datumen för Blekinge Kennelklubbs utställning i Ronneby och 
Örebro Läns Kennelklubbs utställning i Askersund den 9-10 augusti krockar med FCI 
World Dog Show i Helsingfors, därför är de utställningarna flyttade.  
 

Datum Klubb Ort status 

4 och 6 jan Västra Göteborg internationell 

5 och 7 jan Västra Göteborg nationell 

26-27 apr Wästmanlands Västerås nationell 

3-4 maj Skaraborgs Skara nordic 

24-25 maj Sydskånska Malmö internationell 

24-25 maj Uppsala Läns Gimo internationell 

24-25 maj Södra Norrbottens Piteå nordic 

31 maj-1 jun Nordskånska Hässleholm internationell 

31 maj-1 jun Blekinge Ronneby nationell 

7-8 jun Norra Älvsborgs Vänersborg nordic 

14-15 jun Västerbottens Vännäs nordic 

14-15 jun Hälsinglands Alfta nationell 

14-15 jun Dalarnas Leksand internationell 

27-29 jun Norra Norrbottens Gällivare nordic 

28-29 jun Södra Älvsborgs Borås nationell 

11 jul Hallands Tvååker internationell 

12 jul Hallands Tvååker nationell 

18-19 jul Stockholms Märsta nordic 

19-20 jul Södra Norrbottens Boden internationell 

19-20 jul Wästmanlands Västerås internationell 

26-27 jul Värmlands Ransäter internationell 

2-3 aug Jämtland-Härjedalens Svenstavik nordic 

16-17 aug Norra Norrbottens Överkalix nationell 

16-17 aug Östergötlands Norrköping nordic 

16-17 aug Södermanlands Eskilstuna nordic 

23-24 aug Västra Ljungskile nationell 

23-24 aug Örebro Läns Askersund nationell 

30 aug Gotlands Visby nationell 

31 aug Gotlands Visby internationell 

6-7 sep Gästriklands Sandviken nordic 

6-7 sep Småland-Ölands Löttorp nationell 

13-14 sep Uppsala Läns Gimo nationell 

11-12 okt Västernorrlands Sundsvall nordic 

31 okt-2 nov Småland-Ölands Växjö internationell 

13-14 dec CS Älvsjö internationell 
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c) Gotlands Kennelklubb 2024 
UtstK beslutade att Gotlands Kennelklubb får ytterligare en utställning 2024, den 1 
september i Visby med internationell status. 
 
d) Svensk vinnarutställning 2024 
2024 har Hallands Kennelklubb sina utställningar den 5 och den 6 juli, alla rasgrupper 
båda dagarna. Den 6 juli är svensk vinnarutställning. Det har framkommit att Norska 
Kennelklubben har flyttat norsk vinnarutställning till samma datum i Sandefjord. 
För att göra krocken mindre har Hallands Kennelklubb ansökt om att fördela sina två 
utställningar över fyra dagar den 4-7 juli på samma sätt som My Dog.  
UtstK godkände ansökan. Hallands Kennelklubb ska inkomma med gruppfördelning.  
 
e) Ändra grupper Gällivare 2024 
Ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb om att ändra gruppfördelning på sin 
utställning i Gällivare 28-30 juni 2024 enligt nedan.  
Fredag grp 1, 5, 10 

Lördag grp 2, 3, 8 
Söndag grp 4/6, 7, 9 
UtstK godkände ansökan. 
 
f) Ytterligare utställning 2024 Svenska Molosser och Herdehundklubben, SMHK 
Ansökan från SMHK om ytterligare en utställning 2024 för sin nya rasklubb Svenska 
Continental Bulldogg Klubben den 27 juli i Gränna. 
UtstK godkände ansökan. 
 
 
§ 109 EDS 2026 
Birgitta Bernhed informerade att datum för European Dog Show i Sverige 2026 är 
bestämt till den 4-6 sep och att den kommer genomföras på Stockholmsmässan i 
Älvsjö. De specialklubbar som vill ha utställning i samband med EDS står själva för sina 
arrangemang i närområdet.  
Det är även bestämt att det inte kommer genomföras någon Stockholm Hundmässa i 
december det året. 
 
 

§ 110 Policy/regelfrågor 

a) Tidsbestämd mätning gonczy polski 
Ansökan från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, om 
tidsbestämd obligatorisk mätning för gonczy polski under ett (1) år från den 1 januari 
2023. 
När en ras får tidsbestämd obligatorisk mätning görs det som regel i en tvåårsperiod 
med början den 1 januari. Eftersom regeländringar med mera gällande från 1 januari 
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2023 redan är fastställda är det tyvärr inte möjligt att påbörja mätperioden för rasen 
nu. 
UtstK beslutade att införa tidsbestämd obligatorisk mätning för gonczy polski från den 
1 januari 2024 till den 31 december 2025. 
 
b) Förlängd tidsbestämd mätning cane corso 
Ansökan om förlängd tidsbestämd obligatorisk mätning av cane corso hade inkommit 
från Ras- och avelsföreningen för Cane Corso, RACC. Rasen har obligatorisk mätning 
från den 1 januari 2021 till den 31 december 2022.  
UtstK har förståelse för klubbens önskan men ansökan avslås på grund av att den 
inkommit för nära inpå UtstK möte och årsskiftet då regeländringar med mera som ska 
gälla från årsskiftet redan är fastställda. 
 
c) Veterinär på plats 
Fråga om regeltexten gällande veterinärs uppdrag på utställning behöver förtydligas 
togs upp.  
UtstK diskuterade och beslutade att ta upp frågan igen på ett kommande möte. 
 
d) Riktlinjer när raser flyttas från domare 
Fråga om vad som gäller när en arrangerande klubb fått för många hundar hos en 
domare och måste flytta ras från domaren. 
UtstK uttalar att en klubb i möjligaste mån ska diskutera med aktuell domare i det fall 
ras måste flyttas från domaren. Om det inte är möjligt ska domaren informeras så 
snart som möjligt. 
 
UtstK kompletterade också informationen från förra mötet i § 84 Policy/regelfrågor 
nedan, att även ringsekreterare ska tillfrågas om antalet hundar i en ring överstiger 85 
stycken. 
UtstK 4-2022 § 84 Policy/regelfrågor 
c) Antal hundar per domare och dag 
På förekommen anledning diskuterades om det är svårt för klubbarna att hitta 
informationen om vad som gäller vid dispensansökan för utökat antal hundar i en ring. 
Innan dispens söks ska valpar vara flyttade och domaren ha sagt ja till att döma fler än 
80 hundar. Hundar får inte flyttas till en domare som då får fler än 80 stycken. 
Om det är fler än 25 hundar av raserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk 
bulldogg, mops eller pekingese får det inte vara fler än 60 hundar totalt i ringen. 
Möjlighet att söka dispens finns. 
UtstK beslutade att fortsätta se över relevant information inom detta område, samt 
att informationen ska göras mer tillgänglig. 
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§ 111 Utställningsadministrativt system 

Sekreteraren informerade om det fortgående arbetet med det digitala systemet, som 
ska användas på Stockholm hundmässa. En ny sida där deltagande hundars resultat 
presenteras har tagits fram, där det framför allt ska vara enkelt för hundägare att se 
sin hunds kritik. Sidan presenterades för kommittén som var positiva till funktionen. 
 
 
§ 112 Utbildningar 

a) Kommande utbildningar 
- Brush-up för ringsekreterare 29 nov 
Utbildningen är på distans mellan kl 18.00 - 21.30. Ansvariga är Madeleine Bäckman 
och Birgitta Bernhed. 
 
- Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare, RIS-H, den 11-12 februari 
2023 
Mer information om utbildningen kommer senare. 
 
b) Genomförda 
- Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör, CUA, 8-9 oktober 2022 
Utbildningen genomfördes på SKKs kansli med 9 deltagare. Ansvariga var Birgitta 
Bernhed och Eva Löwenstein. 
 
- Seminarium för domar- ringsekreterar- och utställningsansvariga i länsklubbar den 
22-23 oktober 
Utvärdering samt sammanställning från workshops fanns.  
Seminariet genomfördes på SKK kansli i Rotebro med 37 deltagare. Enligt 
utvärderingen var deltagarna positiva till utbildningen och uppskattade att kunna ses 
på detta sätt igen efter pandemin. Deltagarna tyckte också det var bra att även 
ringsekreteraransvariga i klubbarna deltog vid samma seminarium som domar- och 
utställningsansvariga. 
 
UtstK beslutade att fortsättningsvis ha gemensamma seminarier för dessa målgrupper. 
Ansvariga för seminariet var Birgitta Bernhed och Viktoria Engström, Madeleine 
Bäckman, Linnéa Sandberg. Från DK informerade Bo Skalin på lördagen. 

 
- Brush-up för Certifierad utställningsarrangör, CUA, den 27 oktober 
Utbildningen genomfördes på distans med ca 170 deltagare. 
Ansvariga var Birgitta Bernhed, Eva Löwenstein och Peter Fugelstad. 
 
c) Utbildningskommittén 
UtstK diskuterade hur man ska gå vidare med olika utbildningar och utbildningsprojekt. 
SKKs Utbildningskommitté och utbildningsavdelning har stor kunskap UtstK gärna vill 
ta del av. 
UtstK beslutade att ansöka om medel och hjälp med utbildningar inför 2023.  
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§ 113 Ringsekreterarärenden 

a) Dyslexi 
Frågan om ifall en person med dyslexi ska kunna få dispens från att göra 
aspiranttjänstgöring som skrivande ringsekreterare hade lyfts på seminariet för domar- 
ringsekreterar- och utställningsansvariga i länsklubbarna.  
UtstK beslutade att det är möjligt att ansöka om det hos kommittén. 
 
b) Utvärdering danska ringsekreterare 
Två danska ringsekreterare tjänstgjorde på Sydskånska Kennelklubbens utställning i 
Falsterbo i september. Båda hade deltagit vid en brush-up för att kunna de svenska 
reglerna. 
UtstK konstaterar att det fungerat bra för de båda och beslutade att det ska finnas en 
möjlighet för klubbar att ansöka om dispens hos UtstK om att anlita utländska 
ringsekreterare. Ringsekreterarna ska då genomgå en brush-up samt tjänstgöra med 
en svensk ringsekreterare. UtstK påminner också om att utländska personer som 
arbetar i Sverige måste betala SINK-skatt här. 
 
 
§ 114 Junior handling 

Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 115 Inkomna skrivelser 

a) Färg på collie 
Skrivelse från Svenska Brukshundklubben, SBK, med önskemål från Svenska 
Collieklubben om att hundar som är registrerade som sobel merle ska beläggas med 
utställningsförbud. 
 
UtstK konstaterar att en hund inte kan få utställningsförbud på grund av en ej tillåten 
färg. En domare ska inte heller ha tillgång till deltagande hundars uppgifter utan ska 
endast döma det hen ser framför sig. Om hunden har ett diskvalificerande fel tilldelas 
hunden Disqualified. 
 
b) Kontantfri utställning 
För kännedom hade en utställare hört av sig till kansliet med uppgifter om att en klubb 
inte velat ta emot kontanter vid entrén. 
UtstK påminner de klubbar som har kontantfria arrangemang att tydligt informera 
utställare och besökare om det, samt att man behöver kunna hantera betalningar från 
utländska hundägare som inte har Swish. 
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c) Misstänkt kuperad svans 
Skrivelse inkommen gällande misstänkt svanskuperad hund som deltagit på 
hundutställning. 
UtstK beslutade att bordlägga frågan för att inhämta mer information. 
 
d) Skrivelse till Svenska Gårds och Vallhundklubben, SGVK 
För kännedom fanns en skrivelse till SGVK från en medlem gällande klubbens 
utställningsplatser. 
UtstK tog del av skrivelsen som sedan lades till handlingarna. 
 

 

§ 116   UtstK handlingsplan/Ledamöternas uppdrag 

Madeleine Bäck hade lagt med ett förslag på lathund med vad arrangerande klubb ska 
tänka på inför utställning. 
UtstK bordlade punkten till nästa möte. 
 
 
§ 117   Redovisning av VU-beslut 
a) Antal hundar per domare och dag 
2 september godkänt ansökan från Östsvenska Terrierklubben om att låta domare 
Ghita Jensen döma 82 hundar på deras utställning i Högbo den 18 september. 
 
2 september godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om dispens för 
nedanstående domare att döma utökat antal hundar på deras utställning i Högbo den 
18 september. 
Carina Ekwall  84 
Anki Johansson 82 
Monica Wikner Stafberg 86 
 
5 september godkänt ansökan från Gästriklands Kennelklubb om att låta 
nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Sandviken den 
17-18 september. Detta under förutsättning att alla domare accepterat antalet. 
Lördag 
Camilla Karlsson 83 
Lokodi Csaba Zsolt 82 
Elina Haapaniemi 84 
Richard Paquette 84 
Lars Widén  62 (avser fokusraser där högsta antal är 60 st) 
Maija Lehtonen 64 (avser fokusraser där högsta antal är 60 st) 
Söndag 
Lokodi Csaba Zsolt 82 
Åke Cronander 83 
Richard Paquette 85 
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Nemanja Jovanovic 87  
Elina Haapaniemi 85 
Jeanett Lemmeke 88 
Marie Thorpe 84 
 
14 september godkänt ansökan från Gästriklands Kennelklubb om att låta domare Leni 
Finne döma 89 hundar på deras utställning den 17 september i Högbo, Sandviken. 
 
16 september godkänt ansökan från Papillon Ringen om att låta domare Jens Karlsson 
döma 83 hundar på deras utställning den 9 oktober i Haninge. 
 
16 september godkänt ansökan från Gästriklands Kennelklubb om att låta de domare 
som ersätter sjuka domare även ta över dispenserna på deras utställning den 18 
september i Högbo, Sandviken. Gäller domare Benny Blidh von Schedvin och Paul 
Stanton som ersätter Nemanja Jovanovic och Elina Haapaniemi. 
 
19 september godkänt ansökan från Västernorrlands Kennelklubb om att låta 
nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Sundsvall den 
15-16 oktober. 
Lördag 
Paula Heikkinen-Lehkonen 82 
Svein Bjarne Helgesen 81 
Söndag 
Jan Coopens  81 
 
21 september godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att låta domare 
Pirjo Altonen att döma 62 hundar (avser fokusraser där högsta antal är 60 st) på deras 
utställning i Timrå den 16 oktober. 
 
28 september godkänt ansökan från Norra Taxklubben om att låta domare Paula 
Heikkinen Lehkonen döma 85 hundar på deras utställning i Söråker den 16 oktober. 
 
30 september godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om dispens för 
nedanstående domare att döma utökat antal hundar på deras utställning i Sundsvall 
den 15 oktober. 
Jan Coppens  89 
Maija Lehtonen 86 
 
10 oktober godkänt ansökan från Småland- Ölands Kennelklubb om att låta 
nedanstående domare döma utökat antal hundar på deras utställning i Växjö den 4-6 
november. 
Fredag 
Maja Korosec 87 
Arne Foss  82 
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Markku Kipinä 84 
Lördag 
Tiina Taulos  81 
Söndag 
Arne Foss  85 
Darko Korosec 83 
Johan Andersson 81 
 
26 oktober godkänt ansökan från Svenska Polarhundklubbens rasklubb för Alaskan 
Malamute om att låta domare Christine John döma 95 hundar på deras utställning den 
5 november i Östersund, under förutsättning att de ringsekreterare som ska jobba är 
erfarna och har sagt ja till antalet hundar. 
 
31 oktober godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att låta domare Alexandra 
Drott Staedler döma 86 hundar på deras utställning i Eskilstuna den 20 november. 
 
10 november godkänt ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar/Nedre 
Norrbotten att låta domare Margaretha Carlsson döma 81 hundar på deras utställning 
i Piteå den 19 november. 
 
10 nov godkänt ansökan från SKK CS om att låta nedanstående domare döma utökat 
antal hundar på Stockholm Hundmässa den 10-11 december. 
Lördag 
Knut-Sigurd Wilberg 84 
Anne Livö Buvik 83 
Veli-Pekka Kumpumäki 84 
Lee Cox, Storbritannien 83 
Ann-Christin Johansson 81 
Söndag 
Maria Ullman Hierner 84 
Lee Cox, Storbritannien 86 
Anna-Lena Rylander 81 
Peter Machetanz 83 
Heather Lamont 82 
Carl-Gunnar Stafberg 82 
Anthony Allcock 82 
Dayna Johnston 82 
 
b) Ändring av datum och/eller ort 
2 september godkänt ansökan från Svenska Beagleklubben om att byta ort för sin 
utställning den 20 november från Visby till Dalhem. 
 
2 september godkänt ansökan från Svenska Bassetklubben om att byta ort för sin 
utställning den 20 november från Visby till Dalhem. 
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13 september godkänt ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundklubben om att byta 
ort för sin utställning den 10 oktober från Örsundsbro till Uppsala. 
 
13 september avslagit ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundklubben om att byta 
datum och plats för Old English Sheepdog Sällskapets utställning 2023 från Tällberg 
den 26 augusti till Morokulien den 8 juni. 
 
19 september godkänt ansökan från Svenska Polarhundklubben om att lägga 
rasklubben för siberian huskys utställning i Orsa den 24-25 september på endast en (1) 
dag, den 24 september på grund av få anmälningar. 
 
21 september godkänt ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om att 
flytta sina utställningar den 26 och 27 november 2022 från Frösön till Järpen, samt att 
byta datum för sin utställning i Boden från den 22 april 2023 till den 22 juli 2023. 
 
26 september godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att byta ort för sin 
utställning den 20 november från Visby till Dalhem. 
 
26 september godkänt ansökan från Svenska Taxklubben om att ändra datum för två 
utställningar i Hässleholm, från 14 maj till 6 maj samt från 17 september till 7 maj 
2023. UtstK påpekar att det är med stor tveksamhet ansökan godkänns och att 
klubben framöver ska ha bättre framförhållning. 
 
27 september godkänt ansökan från Svenska Sennenhundklubben om att byta plats 
och datum för sin utställning 2023 från den 5 augusti i Byske till den 12 augusti i 
Ånäset. 
27 september godkänt ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben om att ställa 
in Svenska Pomeranian klubbens och Svenska Klein- Mittel- och Grosspitzklubbens 
utställningar den 29 juli 2023 i Ransäter. 
  
27 september godkänt ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben att genomföra 
utställningen den 13 maj i Svalöv för endast raserna som tillhör den nu vilande 
rasklubben Svenska Klein- Mittel- och Grosspitzklubben. 
 
5 oktober godkänt ansökan från Svenska Newfoundlandhundsklubben om att byta 
datum och plats för sin utställning 2023 från den 14 januari i Södertälje till den 25 
februari i Eskilstuna. 
 
6 oktober godkänt ansökan från Svenska Vorstehklubben om att byta plats för sin 
utställning den 3 december 2022 från Upplands Väsby till Nykvarn. 
 
12 oktober godkänt ansökan från Svenska Landseerklubben om att byta ort för sin 
utställning den 29 juli 2023 från Munkfors till Ransäter. 
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12 oktober godkänt ansökan från Svenska Vinthundklubben om att flytta sina 
utställningar den 28 och 29 juli 2023 samt nedanstående rasklubbars utställningar den 
30 juli 2023 från Strömsholm till Apalby, Västerås.  
Svenska faraohund och cirneco dell’Etna Klubben 
Gemensamma rasklubben för numerärt små raser inom SvVK 
Svenska Greyhoundklubben 
Svenska Podengo Portugesklubben 
Svenska Afghanhundklubben 
Borzoi-Ringen 
Svenska Salukiringen  
 
14 oktober godkänt ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar att flytta 
sin utställning från Ronneby den 12 augusti till Svenstavik den 21 maj 2023, samt att 
ställa in sin utställning den 2 september 2023 i Löttorp. 
 
28 oktober godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att byta orter för 
Bichon Bolognese & Havanais Clubs två utställningar 2023, 14 juli från Stockholm till 
Luleå och 10 december från Malmö till Stockholm. 
 
7 november godkänt ansökan från Svenska Pudelklubben om att flytta sin utställning i 
Eskilstuna den 27 juli 2023 till Märsta den 21 juli 2023. 
 
10 november godkänt ansökan från Svenska Dvärghundklubben om att ställa in 
Papillon-ringens utställning i Hässleholm den 12 maj 2023. 
 
c) Övrigt 
3 november godkänt ansökan från Södra Älvsborgs Kennelklubb om att flytta grupp 10 
från söndag till lördag 2023 (2/7 till 1/7) och 2024 (30/6 till 29/6). Gruppfördelning 
båda åren blir då: 
Lö: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
Sö: 2, 8, 9 
 
 
§ 118    Nya raser/rasnamn/klubbar 
a) Tornjak 
Rasansvaret för tornajk delegeras till Svenska Molosser och Herdehundklubben, SMHK, 
från den 1 januari 2023. Det innebär att rasen får ställas ut på SMHKs utställningar från 
samma datum. 

 
b) Gos rater valencia 
Rasen gos rater valencia har blivit intermistiskt erkänd av FCI, vilket innebär att de får 
delta på utställning men inte ta emot CACIB. 
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§ 119 Information från FCI 

a) För kännedom fanns 
- Protokoll från Show Judges meeting i Paris den 26 april 2022 
- Kalender med de internationella championships 2022-2028 
- Information om kommande möte med Show Judges och Show Commission i februari 
2023 
 
b) För kännedom fanns cirkulär: 

- Cirkulär 32-2022 om ny ras gos rater valencia 
- Cirkulär 34-2022 om att welch corgi pembroke och cardgan byter sektion inom 

grupp 1 från sheepdogs till cattledogs 
- Cirkulär 36-2022 med information om polsk domare som är utesluten 

 
 
§ 120 Övriga frågor 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 121 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
UtstK beslutade att följande punkter inte får offentliggöras före protokollet är justerat, 
§ 107 b, § 108 b, § 115 c.  
 
 
§ 122 Kommande möte 
Nästa möte för kommittén ändrades till torsdag 9 februari 2023. Följande möten är 13 
april, 30 maj, 5-6 sep och 7 nov. 
 
 
§ 123 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade alla för dagens möte och förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet     
Jenny Damgren 
 
Justeras:     Justeras: 
 
Birgitta Bernhed    Linnéa Sandberg 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


